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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINARIA DO 
PRIMEIRO PERIODO, DO SEGUNDO ANO 
LEGISLATIVO, DA DECIMA OITAVA 
LEGISLATURA DA CAMARA MUNICIPAL DE 
INHANGAPI; ESTADO PARÁ. 
 

Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, ás 09h00min horas, em 
plenário da Câmara Municipal, presente os senhores vereadores: Dacivaldo Ferreira 
dos Santos; presidente, Marcus Reis Silva da Costa; 1º secretário, Armando Cruz 
Duarte, João Charles Oliveira da Costa, Raimundo Moura Amorim, Mauro Leite 
Pequeno, Reinaldo Viziney Souza Moreira e Valdineio Araújo Cerqueira. Procedida à 
chamada havendo numero legal o Sr. Presidente na forma regimental declarou aberta 
a presente reunião e justificou a ausência do vereador Denilson Souza, pelo motivo do 
mesmo esta presente acompanhando um trabalho na sua comunidade. Após foi 
convidado para compor a Mesa diretora o vereador Raimundo Amorim. Em seguida 
foi lido um texto bíblico e procedida a leitura a ata da sessão anterior, sendo a mesma 
lida e aprovada com alteração. Após foram lidos os expedientes recebidos e 
franqueado o uso da palavra com o tema livre. Ao fazer uso da palavra o Sr. 
Presidente desejou um feliz dia das mulheres para todas as mulheres Inhangapiense, 
justificou sua ausência na sessão anterior e curso de capacitação que os mesmo esteve 
participando, informou aos Seus Pares que a Escola Municipal da Comunidade 
Jundiaí já esta reformada, salientou sobre a entrega dos kits escolares no Município,  
ressaltou sobre a audiência pública a importância da presença de todos e frisou uma 
reunião que o mesmo participou na Escola Antônio Marçal e repassou o assunto que 
foi tratado. Com a palavra o vereador Armado Cruz, homenageou as mulheres pelo 
seu dia, ressaltou sua ida á SEDUC junto a alguns vereadores, disse que conseguiram 
uma resposta eficaz para a população onde foi informada que até o dia vinte e seis 
haverá o inicio das aulas da referida escola, e parabenizou a seus Pares que estiveram 
presente com o mesmo. Coma palavra o vereador João Charles, esclareceu a questão 
da visita na SEDUC, ressaltou as questões citadas entre elas à empresa responsável 
pela obra, frisou a ação da saúde na comunidade de Livramento salientando a 
felicidade dos vereadores quando a população é beneficiada com uma ação como esta, 
parabenizou a gestão pela entrega dos kits escolares mais lamentou a questão de 
paralisar as aulas na Creche Irmã Maria das Neves. Com a palavra o vereador 
Reinaldo Moreira, comentou sobre a visita na SEDUC às questões que foram 
ressaltadas no local, frisou que a mesma já tomou providencias referente a empresa 
responsável pela obra, salientou sobre a audiência pública,  frisou a entrega dos kits 
escolares e  popôs apoio ao vereador Raimundo Amorim na questão citada pelo 
mesmo na sessão anterior. Com a palavra o vereador Marcus Costa, falou de suas 
satisfações pelas conquistas que o município vem adquirindo, salientou que segundo 
o secretario de saúde o município ganhará uma nova Samú, visto que, foram 
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beneficiados os municípios que alcançaram a meta na saúde, frisou o curso de iguarias 
de açaí em sua comunidade, agradeceu ao SENAR ao Pedro Barbosa pelo mesmo e a 
presença dos que puderam comparecer, justificou o seu posicionamento referente à 
informação na visita á SEDUC e a importância da presença da população na audiência 
pública. Com a palavra o vereador Mauro Leite, agradeceu a presença de um 
adolescente de sua comunidade no momento, disse estar feliz com o resultado da 
visita que os mesmo fizeram a SEDUC, criticou a questão dos vereadores não terem 
sido convidados para uma reunião na Escola Antônio Marçal, frisou sua participação 
na sessão anterior, onde falou referente ao lixo na comunidade Patauateua, e 
parabenizou ao secretario de obra pela retirada do lixo no local mais lamentou o fato 
do mesmo lhe cobrar satisfações referente a sua fala e por fim comentou referente o 
kits escolar e parabenizou a todas as mulheres. Com a palavra o vereador Valdineio 
Cerqueira, parabenizou a todas as mulheres pelo seu dia, comentou sobre a sessão 
anterior, ressaltando as colocações que os vereadores fizeram, agradeceu ao secretario 
de obras pelo trabalho na PA 460 próximo a Vila Paraibano e pediu para que os 
trabalhos possam continue nas PA, parabenizou também ao secretario de saúde pelo 
trabalho organizado do mesmo, parabenizou aos vereadores e, lamentou não ter ido a 
SEDUC, frisou a questão dos kits escolares, agradeceu ao prefeito pela iniciativa de 
reformar as escolas e sobre a audiência pública, disse esperar que na mesma 
propusessem novas ideias e soluções para os problemas relacionados à segurança 
pública no município. Ao retomar a palavra o Sr. Presidente informou sobre um 
convite recebido no momento da secretaria de assistência social referente a 
comemoração ao dia da Mulher. Com a palavra o vereador Raimundo Amorim 
agradeceu aos Pares pelo apoio, frisou os pedidos da população ao vereador 
principalmente em questão de doenças, e fez algumas colocações referente a situação  
aos Ramais e ponte das comunidades de sua região. Passando-se para Ordem do Dia 
constou em pauta as seguintes proposições: Requerimento do vereador Dacivaldo 
Ferreira, solicitando ao Douto Soberano Plenário, que realizem após a sessão ordinária 
do dia 14 de maço do corrente ano, sessão extraordinária solene para conceder a título 
de homenagem as mulheres Inhangapiense, para celebrarmos o dia internacional da 
mulher, sendo o mesmo lido e aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria 
para deliberar o Sr. Presidente agradeceu pela participação de todos e deu por 
encerrada a sessão. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada 
conforme será assinada. Câmara Municipal de Inhangapi, em 07 de março de 2018.        


